Adatkezelési tájékoztató
az online álláshirdetésre jelentkező és pályázatot beküldő érintettek adatainak
kezeléséről
Jelen tájékoztatás tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU)
2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (GDPR) 13. cikk szerint rendelkezésre bocsátandó információkat, ha a
személyes adatokat az érintettől gyűjtik.

1. Adatkezelő: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
képviselője: dr. Juhász Tünde kormánymegbízott
vezeto@csongrad.gov.hu
2. Adatvédelmi tisztviselő: Czigléczkiné dr. Szentpéteri Szilvia
szentpeteri.szilvia@csongrad.gov.hu
3. A megadott adatok kezelésének célja:
A jelentkezés elbírálása, a jogviszony létesítésére vonatkozó döntés meghozatala és a
kapcsolattartás.
4. Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulása.
5. A kezelt személyes adatokat az adatkezelő nem közli és nem továbbítja semmilyen
címzetthez, és adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
6. Az adatok tárolásának időtartama: Álláspályázat esetében a pályázat beküldésének
időpontjától 5 év, illetve a hozzájárulás érintett általi visszavonásáig, Adatbázisba
történő feltöltés esetén a benyújtást követő év december 31. napjáig, illetve a
hozzájárulás érintett általi visszavonásig.
7. Az érintett (pályázó) jogai:
- kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést
jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai
kezeléséről, és hozzáférjen az adatkezelésre vonatkozó
információkhoz
- kérelmezheti személyes adatai helyesbítését
jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan
személyes adatait
- kérelmezheti személyes adatai törlését, ha a visszavonja az adatkezeléshez való
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
elfeledtetéshez való jog
- kérelmezheti az adatkezelés korlátozását
jogosult kérni a tárolt személyes adatai megjelölését további adatkezelési műveletek
végzésének korlátozása céljából

- adathordozhatósághoz való jog
kérelmezheti, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, vagy a Kormányhivatal egy másik adatkezelőnek továbbítsa
8. A pályázók személyes adataival automatizált döntéshozatal nem történik.
9. A pályázó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a Kormányhivatalhoz
elektronikusan vagy írásban eljuttatott nyilatkozattal. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása azt eredményezheti,
hogy a Kormányhivatal a pályázatot nem tudja érdemben figyelembe venni.
10. Az érintetti jogok megsértése esetén a pályázó bírósághoz (választása szerint az
adatkezelő székhelye, vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék) fordulhat; továbbá a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság – NAIH – címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; 1363
Budapest, Pf.: 9.) panaszt nyújthat be, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Az adatkezelési tájékoztató megismerése alapján a jelölő négyzet bepipálásával és a
pályázati anyag feltöltésével a személyes adatok kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

